
 
Extracte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local ordinària de 

12 de novembre de 2019, amb caràcter reservat  

 

Aprovació acta anterior 
 
Aprovat l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 49 que va tenir lloc el dia 5 de 
novembre de 2019. 
 
 
Qüestions prèvies 
 
Donat compte dels informes sobre les resolucions judicials següents: 
 
Sentència núm. 672 de 23 de juliol de 2019 de la Secció Cinquena de la Sala 
Contenciosa Administrativa del TSJC, dictada en el recurs d’apel·lació núm. 62/2016, 
interposat per l’AJUNTAMENT DE MANRESA contra la Sentència de 14 de novembre de 
2015 del Jutjat contenciós administratiu núm. 14, dictada en el recurs contenciós 
administratiu núm. 127/2014. 
 
Interlocutòria núm. 182/2019 de,  6 de setembre, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 16 de Barcelona, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 272/2018. 
 
 
Àrea de Serveis Generals 

Regidoria d’Hisenda 

Aprovada la devolució de la garantia del contracte de subministrament de carburant 
pels vehicles de la flota de l’Ajuntament de Manresa (CON.EXE 5/19). 

 
 
Àrea de Territori 
 

Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat. 
 
Aprovat el projecte redactat en forma de memòria valorada, de l’obra municipal 
ordinària anomenada “Ordenació Esplanada Puigberenguer”. 
 
Aprovat el projecte redactat en forma de memòria valorada, de l’obra municipal 
ordinària anomenada “Actuacions de millora de l’espai públic 2019. Parc infantils”. 
 
 
Àrea de Desenvolupament Local 

Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement 

Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i 
l’Ajuntament de Manlleu per a la impartició de la formació prevista en el marc del 
programa 30 plus, regulat per l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol. (AJT.CNV 121/2019) 

 
 
 
 
 
 



 
 
Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats 

Aprovada la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i el 
Consell Comarcal del Bages per a la gestió del projecte “Indústria Circular al Bages 
2019”.(AJT.CNV 123/2019). 

Aprovada la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i la Unió 
de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC), pel qual es regulen les condicions 
d’atorgament d’una subvenció en concepte de Gestió i Dinamització del Centre Comercial 
urbà al llarg de l’any 2019. (AJT CNV 131/2019). 

 

Àrea de Drets i Serveis a les Persones 

Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats 

Aprovada la primera addenda al conveni de col·laboració signat el 22 de maig de 2018 
entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament  d’Educació, i l’Ajuntament 
de Manresa, relatiu a l’assumpció de les despeses que deriven del funcionament de 
l’Institut Manresa Sis. (AJT CNV 144/2019). 

 

Assumptes sobrevinguts 

Aprovat conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages en relació als 
ajuts individuals de menjador per a alumnes amb necessitats socioeconòmiques i 
geogràfiques de la ciutat de Manresa per al curs 2019-2020.(AJT.CNV 158/2019). 
 
 

 

 


